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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 غطاء الوحدة   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة غطاء الوحدة   

 إعادة تركيب غطاء الوحدة   

 

  

 إزالة غطاء الوحدة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ". M"مم وفك مسامير التثبيت الثالثة الموجودة على الغطاء والمميزة بالرمز  i5 x M2.5قم بإزالة المسامير حجم .2

 

   
 . باستخدام مفك مستوى الحافة٬ قم بحذر بفتح غطاء الوحدة.3

 

  

  
 . قم برفع غطاء الوحدة بعيدًا عن الكمبيوتر.4

 

 إعادة تركيب غطاء الوحدة  

  
 . أعد تركيب غطاء الوحدة واحكم ربط مسامير التثبيت الثالثة.1

 

   
 . مم i5 x M2.5أعد تركيب المسمار حجم .2

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.3

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

 غطاء الوحدة 2 مم i5 x M2.5المسمار حجم  1

     )3(مسامير التثبيت  3
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مجموعة مزالج البطارية   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة مجموعة مزالج البطارية   

 إعادة تركيب مجموعة مزالج البطارية   

 

  

 إزالة مجموعة مزالج البطارية  

  
 ). لوحة النظامانظر (قم بإزالة لوحة النظام .1

 

   
 ). لوحة الشاحنانظر (قم بإزالة لوحة الشاحن .2

 

  
 . اضغط على المقبض البالستيكي لتحرير زر المزالج.3

 

   
 . قم بتحريك مجموعة مزالج البطارية تجاه اليمين إلزالتها.4

 

  

 إعادة تركيب مجموعة مزالج البطارية  

  
 . أعد تركيب المفتاح وتحريك مجموعة مزالج البطارية إلى موضعها.1

 

   
 . أعد تركيب زر المزالج.2

 

   
 ). لوحة الشاحنانظر (أعد تركيب لوحة الشاحن .3

 

   
 ). لوحة النظامانظر (أعد تركيب لوحة النظام .4

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.5

 

. قبل الشروع في تنفيذ اإلجراءات التالية٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس أحد الموصالت الموجودة على الجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر بشكل دوري: إشعار 

.قبل إزالة زر تحرير البطارية٬ الحظ اتجاه الزر لضمان التركيب الصحيح عند إعادة تركيب الزر: إشعار 

 المقبض البالستيكي 2 مجموعة المزالج 1

.يجب أن تتجه فتحة الزر إلى أعلى عند تركيب المجموعة. تأكد من أن مجموعة مزالج البطارية موجهة بشكل صحيح: إشعار 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 قبل البدء   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 األدوات الموصى بها   

 إيقاف تشغيل الكمبيوتر   

 قبل العمل داخل الكمبيوتر   

 

 :ما لم يتم توضيح غير ذلك٬ يفترض كلٌ من هذه اإلجراءات توافر الشروط التالية. يقدم هذا القسم إجراءات إزالة المكونات وتثبيتها في جهاز الكمبيوتر

l  قبل العمل داخل الكمبيوتر وإيقاف تشغيل الكمبيوترقيامك باإلجراءات الواردة في. 

 

l قيامك بقراءة معلومات األمان الواردة مع الكمبيوتر. 

 

l  تركيبه من خالل إتباع إجراءات اإلزالة بترتيب عكسي-في حالة شرائه بصورة منفصلة-يمكن استبدال أحد المكونات أو. 

 

 األدوات الموصى بها  

 :قد تتطلب اإلجراءات الواردة في هذا المستند توافر األدوات التالية

l مفك صغير مستوي الحافة 

 

l  مفكPhillips 

 

l  القرص المضغوط لبرنامج تحديثFlash BIOS 

 

 إيقاف تشغيل الكمبيوتر  

  
 . قم بحفظ وإغالق أية ملفات مفتوحة٬ وإنهاء كافة البرامج المفتوحة.1

 

   
 ). إيقاف التشغيل (Shut Downثم انقر فوق ) ابدأ (٬Start الموجود في الزاوية السفلية اليسرى من سطح المكتب ثم انقر فوق السهم الموجود في الزاوية السفلية اليمنى من قائمة Windows Vistaفي نظام ) ابدأ (Startانقر فوق الزر .2

 

 .يتوقف الكمبيوتر عن العمل بعد اكتمال عملية إيقاف تشغيل نظام التشغيل

  
 . إذا لم يتوقف الكمبيوتر واألجهزة المتصلة به عن العمل تلقائياً عند إيقاف تشغيل نظام التشغيل٬ فاضغط مع االستمرار على زر الطاقة حتى يتوقف عن التشغيل. تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة به.3

 

 قبل العمل داخل الكمبيوتر  

 .استخدم إرشادات األمان التالية للمساعدة على حماية جهاز الكمبيوتر من أي تلف محتمل٬ وللمساعدة كذلك على ضمان أمانك الشخصي

  

  
 . تأكد من استواء ونظافة سطح العمل لتجنب تعرض غطاء الكمبيوتر للخدش.1

 

   
 ). إيقاف تشغيل الكمبيوترانظر (قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر .2

 

  
 . قم بفصل جميع كابالت الهاتف أو شبكة االتصال من الكمبيوتر.3

 

   
 . قم بفصل الكمبيوتر وجميع األجهزة المتصلة به من مآخذ التيار الكهربي.4

 

.لتفادي فقد البيانات٬ قم بحفظ كافة الملفات المفتوحة وإغالقها٬ ثم إنهاء كافة البرامج المفتوحة قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر: إشعار 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.امسك المكونات مثل المعالج من الحواف٬ وليس من السنون الموجودة به. امسك البطاقة من حوافها أو من دعامة التركيب المعدنية الخاصة بها. ال تلمس المكونات أو نقاط االتصال على البطاقة. تعامل مع المكونات والبطاقات بحذر: إشعار 

.Dellال يغطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل . يجب أال يقوم بإجراء اإلصالحات على جهاز الكمبيوتر إال فني الخدمة المعتمد: إشعار 

. تشتمل بعض الكابالت على موصالت مزودة بألسنة تثبيت؛ عند فصل هذا النوع من الكابالت٬ اضغط ألسنة التثبيت للداخل قبل فصل الكابل. عندما تقوم بفصل أحد الكابالت٬ اسحبه من موصل الكابل أو من لسان السحب الخاص به٬ وليس من الكابل نفسه: إشعار 
. تأكد أيضاً من صحة اتجاه ومحاذاة كال الموصلين قبل توصيل الكابل. أثناء قيامك بفصل الموصالت٬ حافظ على محاذاتها باستواء لتجنب ثني أي من سنون الموصل

. لتفادي تعرض الكمبيوتر للتلف٬ قم بإجراء الخطوات التالية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 

.لفصل كابل شبكة٬ قم أوالً بفصل الكابل من الكمبيوتر ثم افصله من جهاز الشبكة: إشعار 
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 . قم بإغالق شاشة العرض وقلب الكمبيوتر على سطح عمل مستوي.5

 

  
 : قم بإزالة البطارية الرئيسية.6

 

a. قم بتحريك مزالج تحرير حاوية البطارية الموجود في الجزء السفلي من الكمبيوتر . 

 

b. قم بإزالة البطارية من حاوية البطارية . 

 

  

  
 . اضغط على زر التشغيل لتأريض لوحة النظام.7

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

. لتفادي تلف لوحة النظام٬ يجب إزالة البطارية الرئيسية قبل إجراء أعمال الصيانة على الكمبيوتر: إشعار 

 مزالج تحرير حاوية البطارية  2 البطارية  1
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

  BIOSتحديث   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 من قرص مضغوط  BIOSتحديث   

 من محرك القرص الصلب  BIOSتحديث   

 

 . من محرك القرص الصلب ٬BIOS فقم بتحديث BIOSإذا لم يكن لديك القرص المضغوط لبرنامج تحديث . من القرص المضغوط BIOSمع لوحة النظام الجديدة٬ فقم بتحديث  BIOSإذا تم توفير القرص المضغوط الخاص ببرنامج تحديث 

 من قرص مضغوط  BIOSتحديث  

  
 . تأكد من توصيل محول التيار المتردد ومن تركيب البطارية الرئيسية بشكل صحيح.1

 

  
 . وأعد تشغيل الكمبيوتر BIOSأدخل القرص المضغوط لبرنامج تحديث .2

 

 . عند االنتهاء من عملية التحديث٬ يتم تلقائيًا إعادة تمهيد الكمبيوتر. الجديد BIOSيستمر الكمبيوتر في تمهيد وتحديث نظام . اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة

  
 . للدخول إلى برنامج إعداد النظام POSTأثناء اختبار التشغيل الذاتي > F2<اضغط على .3

 

   
 . إلعادة تعيين اإلعدادات االفتراضية للكمبيوتر> f<و> Alt<اضغط على .4

 

   
 . لحفظ تغييرات التهيئة> Enter<٬ واضغط على )حفظ التغييرات وإعادة التمهيد( ٬Save changes and reboot حدد >Esc<اضغط على .5

 

   
 . من المحرك وأعد تشغيل الكمبيوتر BIOSقم بإزالة القرص المضغوط لبرنامج تحديث .6

 

 من محرك القرص الصلب  BIOSتحديث  

  
 . تأكد من توصيل محول التيار المتردد ومن تركيب البطارية الرئيسية بشكل صحيح ومن توصيل كابل الشبكة.1

 

   
 . قم بتشغيل الكمبيوتر.2

 

   
 . support.dell.comللكمبيوتر لديك على  BIOSحدد مكان آخر ملف تحديث .3

 

   
 . لتنزيل الملف) تنزيل اآلن (Download Nowانقر فوق .4

 

   
 ). نعم٬ أوافق على هذه االتفاقية( ٬Yes, I Accept this Agreement انقر فوق )بيان إخالء مسؤولية االلتزام بالتصدير( Export Compliance Disclaimerإذا ظهر إطار .5

 

 ).تنزيل الملف( File Downloadيظهر إطار 

  
 ). موافق (٬OK ثم انقر فوق )حفظ البرنامج إلى القرص (Save this program to diskانقر فوق .6

 

 ). حفظ في (Save Inيظهر إطار 

  
 ). حفظ( ٬Save ثم انقر فوق )سطح المكتب( Desktopوحدد ) حفظ في( Save Inانقر فوق السهم ألسفل لعرض قائمة .7

 

 .يتم تنزيل الملف على سطح المكتب الخاص بك

  
 ). انتهاء التنزيل( Download Completeإذا ظهر إطار ) إغالق( Closeانقر فوق .8

 

 .الذي تم تنزيله BIOSيظهر رمز الملف على سطح المكتب الخاص بك ويحمل نفس عنوان ملف تحديث 

  
 . انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الملف الموجود على سطح المكتب واتبع اإلرشادات الموضحة على الشاشة.9

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

. ٬ فقم بضبط الكمبيوتر للتمهيد من قرص مضغوط قبل إدخال القرص المضغوطBIOSلتحديث  BIOSإذا كنت تستخدم القرص المضغوط لبرنامج تحديث : مالحظة 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 الالسلكية  Bluetooth®بطاقة داخلية مزودة بتقنية   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 الالسلكية  Bluetoothإزالة البطاقة الداخلية المزودة بتقنية   

 الالسلكية  Bluetoothإعادة تركيب البطاقة الداخلية المزودة بتقنية   

 

  

 . الالسلكية مع الكمبيوتر الخاص بك٬ فستكون البطاقة مركبة بالفعل Bluetoothإذا قمت بطلب بطاقة داخلية مزودة بتقنية 

 الالسلكية  Bluetoothإزالة البطاقة الداخلية المزودة بتقنية  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ). غطاء التحكم المركزيانظر (قم بإزالة غطاء التحكم المركزي .2

 

   
 ). لوحة المفاتيحانظر (قم بإزالة لوحة المفاتيح .3

 

   
 . الالسلكية بالكمبيوتر Bluetoothقم بإزالة الشريط الالصق الذي يعمل على تثبيت البطاقة الداخلية المزودة بتقنية .4

 

  
 . قم بتحريك ورفع البطاقة من الحيز الخاص بها.5

 

   
 . قم بفصل الكابل من موصل البطاقة.6

 

  

 الالسلكية  Bluetoothإعادة تركيب البطاقة الداخلية المزودة بتقنية  

  
 . قم بتوصيل الكابل بموصل البطاقة.1

 

   
 . قم بإدخال البطاقة في حيز البطاقة وتوجيه الكابل.2

 

   
 ). لوحة المفاتيحانظر (أعد تركيب لوحة المفاتيح .3

 

   
 ). غطاء التحكم المركزيانظر (أعد تركيب لوحة التحكم المركزية .4

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.5

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

. للمساعدة على تفادي تلف لوحة النظام٬ يجب أن تقوم بإزالة البطارية من حاوية البطارية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 

.فقد يؤدي عدم توجيه الكابل بشكل صحيح إلى حدوث مشكالت بالكمبيوتر. قم بحذر بمالحظة اتجاه الكابل قبل إزالته٬ حتى تتمكن من توجيهه بشكل صحيح: إشعار 

 كابل 2 الشريط الالصق 1

     الالسلكية Bluetoothبطاقة داخلية مزودة بتقنية  3
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 ) اختيارية(الكاميرا   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة الكاميرا   

 إعادة تركيب الكاميرا   

 

  

 إزالة الكاميرا  

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .2

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة الحافة األمامية للشاشة .3

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة لوحة شاشة العرض .4

 

   
 . مم المستخدمان لتثبيت الكاميرا i3 x M2قم بإزالة المسمارين حجم .5

 

   
 . قم بفصل كابل الكاميرا من موصل الكاميرا.6

 

  

  
 . إزالة الكاميرا.7

 

 إعادة تركيب الكاميرا  

  
 . قم بتوصيل كابل الكاميرا بموصل الكاميرا.1

 

   
 . قم بمحاذاة الكاميرا مع فتحات المسامير الموجودة على إطار شاشة العرض.2

 

   
 . مم المستخدمان لتثبيت الكاميرا بإطار شاشة العرض i3 x M2أعد تركيب المسمارين حجم .3

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب لوحة الشاشة .4

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب الحافة األمامية للشاشة .5

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب مجموعة الشاشة .6

 

. قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

 )2(مم  i3 x M2المسامير حجم  3 الكاميرا 2 موصل كابل الكاميرا 1
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 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.7

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة الشاحن   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة لوحة الشاحن   

 إعادة تركيب لوحة الشاحن   

 

  

 إزالة لوحة الشاحن  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ). لوحة النظامانظر (قم بإزالة لوحة النظام .2

 

   
 . قم بإزالة المسمار الذي يثبت لوحة الشاحن بقاعدة الكمبيوتر.3

 

  

  
 . قم برفع لوحة الشاحن بعيدا عن قاعدة الكمبيوتر.4

 

 إعادة تركيب لوحة الشاحن  

  
 . قم بمحاذاة فتحة المسمار الموجودة على لوحة الشاحن مع فتحة المسمار الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.1

 

   
 . أعد تركيب المسمار الذي يثبت لوحة الشاحن بقاعدة الكمبيوتر.2

 

   
 ). لوحة النظامانظر (أعد تركيب لوحة النظام .3

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.4

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

. قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات التالية٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس أحد الموصالت الموجودة على الجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر بشكل دوري: إشعار 

 لوحة الشاحن 2 مم  i3 x M2المسمار حجم  1
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 البطارية الخلوية المصغرة   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة البطارية الخلوية المصغرة   

 إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة   

 

  

 إزالة البطارية الخلوية المصغرة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ). غطاء الوحدةانظر (قم بإزالة غطاء الوحدة .2

 

   
 . تكون البطارية ملتصقة بالكمبيوتر٬ استخدم مخطاط بالستيكي لتحرير البطارية الخلوية المصغرة من الفتحة.3

 

   
 . قم بفصل كابل البطارية الخلوية المصغرة من موصل لوحة النظام.4

 

  

 إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة  

  
 . قم بتوصيل كابل البطارية الخلوية المصغرة بموصل لوحة النظام.1

 

   
 . قم بإزالة الملصق الموجود على البطارية الخلوية المصغرة ولصقه على لوحة النظام.2

 

   
 ). غطاء الوحدةانظر (أعد تركيب غطاء الوحدة .3

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.4

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

. للمساعدة على تفادي تلف لوحة النظام٬ يجب أن تقوم بإزالة البطارية من حاوية البطارية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 

 بطارية خلوية مصغرة 2 موصل كابل البطارية الخلوية المصغرة 1
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 المعالج   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة وحدة المعالج   

 إعادة تركيب المعالج   

 

  

 إزالة وحدة المعالج  

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 ). المشتت الحراري للمعالجانظر (قم بإزالة المشتت الحراري للمعالج .2

 

   
 . في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتوقف الكامة ٬ZIF استخدم مفك صغير مستوي الحافة وأدر مسمار كامة مقبس )قوة اإلدخال الصفرية (ZIFلفك مقبس .3

 

 .ZIFالحظ السهم الموجود على مسمار كامة مقبس . على تثبيت المعالج بلوحة النظام ZIFيعمل مسمار كامة مقبس 

  

  
 . ZIFارفع المعالج من مقبس .4

 

 إعادة تركيب المعالج  

. قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.والمعالج عند إزالة أو استبدال المعالج٬ اضغط برفق على مركز المعالج مع لف مسمار الكامة ZIFلمنع التالمس المتقطع بين مسمار كامة مقبس : إشعار 

.لتجنب تلف المعالج٬ أمسك المفك بحيث يكون عموديًا على المعالج أثناء لف مسمار الكامة: إشعار 

 ZIFمقبس  3 للمعالج 1ركن السن رقم  2 المعالج 1

         ZIFمسمار كامة مقبس  4

.يمكن أن تتسبب الزيوت الموجودة في بشرتك في الحد من قدرة الوسائد الحرارية على نقل الحرارة. لضمان الحد األقصى من التبريد للمعالج٬ ال تلمس مناطق نقل الحرارة الموجودة على المشتت الحراري للمعالج: إشعار 

.كن حذرًا كي ال تتسبب في ثني السنون الموجودة على المعالج. عند إزالة المعالج٬ اجذبه إلى أعلى في خط مستقيم: إشعار 

.إلى الضغط بقوة ZIFال يحتاج وضع المعالج بشكل مالئم في مقبس . تأكد من أن قفل الكامة موجود في الوضع المفتوح بالكامل قبل وضع المعالج: إشعار 
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 . ٬ZIF ثم قم بإدخال المعالج في مقبس ZIFفي المعالج بحيث يشير إلى المثلث الموجود على مقبس  1قم بمحاذاة ركن السن رقم .1

 

 .إذا كان ركن أو أكثر من المعالج أعلى من األركان األخرى٬ فإن المعالج غير مثبت بشكل مالئم. عند وضع المعالج بشكل مالئم٬ تكون كل األركان األربعة متحاذية على نفس االرتفاع

  
 . في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت المعالج بلوحة النظام ZIFبتدوير مسمار كامة مقبس  ZIFقم بربط مقبس .2

 

   
 . قم بفك تغليف الوسادة الحرارية وقم بلصق الشريط الحراري بالجزء الموجود في المشتت الحراري للمعالج والذي يغطي المعالج.3

 

   
 ). المشتت الحراري للمعالجانظر (أعد تركيب المشتت الحراري للمعالج .4

 

   
 ). BIOSتحديث انظر  (flash BIOSباستخدام القرص المضغوط لبرنامج تحديث  BIOSقم بتحديث .5

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.ZIFقد يتسبب المعالج الذي ال يتم وضعه بشكل مالئم في حدوث اتصال متقطع أو تلف دائم في المعالج ومقبس : إشعار 

.والمعالج عند إزالة أو استبدال المعالج٬ اضغط برفق على مركز المعالج مع لف مسمار الكامة ZIFلمنع التالمس المتقطع بين مسمار كامة مقبس : إشعار 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 المشتت الحراري للمعالج   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة المشتت الحراري للمعالج   

 إعادة تركيب المشتت الحراري للمعالج   

 

  

 إزالة المشتت الحراري للمعالج  

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 ). غطاء الوحدةانظر(قم بإزالة غطاء الوحدة .2

 

   
 . فك مسامير التثبيت الخمسة التي تثبت المشتت الحراري للمعالج بلوحة النظام.3

 

  

  
 . افصل موصل المروحة عن موصل لوحة النظام.4

 

  
 . قم برفع المشتت الحراري المعالج خارج الكمبيوتر من خالل تحريكه بعيدا عن الدعامة.5

 

 إعادة تركيب المشتت الحراري للمعالج  

  
 . قم بإزالة التغليف من الوسادة الحرارية ولصق الوسادة بالجزء الموجود في المشتت الحراري للمعالج والذي يغطي المعالج.1

 

   
 . قم بإدخال المشتت الحراري المعالج أسفل الدعامة ومحاذاة مسامير التثبيت الخمسة مع فتحات المسامير في لوحة النظام.2

 

   
 . قم بإحكام ربط مسامير التثبيت الخمسة.3

 

   
 . قم بتوصيل موصل المروحة بموصل لوحة النظام.4

 

   
 ). غطاء الوحدةانظر (أعد تركيب غطاء الوحدة .5

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.6

 

. قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

 )5(مسامير التثبيت  2 المشتت الحراري للمعالج 1

     موصل المروحة 3

.المروحة جزء من المشتت الحراري للمعالج: مالحظة 

.إذا تم استبدال المعالج أو المشتت الحراري للمعالج٬ استخدم الوسادة الحرارية المزودة في المجموعة للتأكد من التوصيل الحراري. يمكن إعادة استخدام الوسادة الحرارية األصلية إذا تمت إعادة تثبيت المعالج األصلي والمشتت الحراري للمعالج معا: مالحظة 

.يفترض هذا اإلجراء أنك قد فمت بالفعل بإزالة المشتت الحراري للمعالج وأنك مستعد الستبداله: مالحظة 
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 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 شاشة العرض   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة مجموعة شاشة العرض   

 إعادة تركيب مجموعة الشاشة   

 إزالة الحافة األمامية لشاشة العرض   

 إعادة تركيب الحافة األمامية للشاشة   

 إزالة لوحة شاشة العرض   

 إعادة تركيب لوحة شاشة العرض   

 إزالة كابل لوحة شاشة العرض   

 إعادة تركيب كابل لوحة شاشة العرض   

 

  

 إزالة مجموعة شاشة العرض  

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 ). وحدة الذاكرةانظر (الذاكرة ) وحدات(قم بإزالة وحدة .2

 

   
 ). WLANبطاقة انظر  (WLANقم بإزالة بطاقة .3

 

   
.اسحب الكابالت باستخدام موصالتها عبر لوحة النظام بحيث تخرج تمامًا من قاعدة الكمبيوتر. قم بمالحظة اتجاه الكابل وإزالة كابالت الهوائي بحذر من الموجهات الخاصة بها.4

  

 

 

   
.مم من قاعدة الكمبيوتر i5 x M2.5قم بإزالة المسمارين حجم .5

  

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

. للمساعدة على تفادي تلف لوحة النظام٬ يجب أن تقوم بإزالة البطارية من حاوية البطارية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 
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 ). لوحة المفاتيحانظر (قم بإزالة لوحة المفاتيح .6

 

  
 . اسحب لسان السحب الخاص بكابل شاشة العرض لفصل الكابل عن موصل لوحة النظام.7

 

   
 . افصل كابل الكاميرا عن موصل لوحة النظام.8

 

  

  
 . اسحب الكابالت بعيدا بحيث تكون بعيدة عن مسند راحة اليد. قم بمالحظة اتجاه الكابل وإزالة كابالت الهوائي وباقي الكابالت بحذر من الموجهات الخاصة بها.9

 

   
 . مم من جانبي مجموعة شاشة العرض i5 x M2.5قم بإزالة المسمارين حجم .01

 

  

  
 . قم برفع وإزالة مجموعة شاشة العرض من قاعدة الكمبيوتر.11

 

 إعادة تركيب مجموعة الشاشة  

  
 . قم بتوجيه وتوصيل كابل الشاشة بالموصل الموجود على لوحة النظام.1

 

   
 . قم بتوجيه وتوصيل كابل الكاميرا بالموصل الموجود على لوحة النظام.2

 

   
 . بحرص في موجهاتها على مسند راحة اليد وعبر قاعدة الكمبيوتر WLANقم بتوجيه كابالت هوائي بطاقة .3

 

   
 . مم على جانبي مجموعة شاشة العرض i5 x M2.5أعد تركيب المسمارين حجم .4

 

   
 ). لوحة المفاتيحانظر (أعد تركيب لوحة المفاتيح .5

 

.الحظ كيفية توجيه كابل شاشة العرض وكابل الكاميرا عبر الموجهات الخاصة بكل منهم: مالحظة 

 كابل شاشة العرض 2 كابل الكاميرا  1
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 . مم الموجودين على قاعدة الكمبيوتر i5 x M2.5قم بقلب الكمبيوتر وأعد تركيب المسمارين حجم .6

 

   
 . WLANبحذر عبر موجهاتها وقم بتوصيلهم ببطاقة  WLANقم بتوجيه كابالت هوائي بطاقة .7

 

   
 ). WLANبطاقة انظر (إذا كان ذلك مالئما  WLANأعد توصيل بطاقة .8

 

   
 ). وحدة الذاكرةانظر (الذاكرة ) وحدات(أعد تركيب وحدة .9

 

 إزالة الحافة األمامية لشاشة العرض  

  
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .1

 

   
 . باستخدام أطراف أصابعك قم برفع الحافة الداخلية الخاصة بالحافة األمامية للشاشة بحذر.2

 

  

  
 . قم بإزالة الحافة األمامية للشاشة.3

 

 إعادة تركيب الحافة األمامية للشاشة  

 .قم بمحاذاة الحافة األمامية للشاشة فوق لوحة الشاشة وقم بإدخالها بلطف إلى مكانها

 إزالة لوحة شاشة العرض  

  
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .1

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة الحافة األمامية للشاشة .2

 

   
 . قم بإزالة المسامير الستة المستخدمة لتثبيت لوحة الشاشة.3

 

.كن حذرا عند إزالتها لمنع إتالف الحافة األمامية. الحافة األمامية للشاشة ضعيفة للغاية: إشعار 

.الحظ كيفية توجيه الكابالت نحو لوحة الشاشة: مالحظة 
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 . قم بإزالة لوحة الشاشة.4

 

   
 . التي تثبت دعامات لوحة الشاشة على لوحة الشاشة) ثالثة على كل جانب(قم بإزالة المسامير الستة .5

 

  

 إعادة تركيب لوحة شاشة العرض  

  
 . قم بمحاذاة دعامات لوحة الشاشة مع لوحة الشاشة.1

 

   
 . أعد تركيب المسامير الستة التي تثبت دعامات لوحة الشاشة على كل جانب من جانبي لوحة الشاشة.2

 

   
 . قم بمحاذاة لوحة الشاشة مع إطار لوحة الشاشة وأعد تركيب المسامير الستة.3

 

   
 . قم بتوجيه الكابالت مرة أخرى عبر قنوات التوجيه الخاصة بها.4

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب الحافة األمامية للشاشة .5

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب مجموعة الشاشة .6

 

 )6(مم  i5 x M2.5المسامير حجم  2 لوحة شاشة العرض 1

     إطار لوحة الشاشة 2

 )2(دعامات لوحة الشاشة  2 )6(مم  i3 x M2المسامير حجم  1



 إزالة كابل لوحة شاشة العرض  

  
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .1

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة الحافة األمامية للشاشة .2

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة لوحة الشاشة .3

 

   
 . قم بقلب لوحة الشاشة ووضعها على سطح نظيف.4

 

   
 . قم برفق بسحب الشريط الموجود على الكابل المطوي لفصل الكابل المطوي من الموصل الموجود على لوحة العاكس.5

 

   
 . قم برفع الشريط لفصل الكابل المطوي من الموصل الموجود على الجانب الخلفي للوحة الشاشة.6

 

  

 إعادة تركيب كابل لوحة شاشة العرض  

  
 . قم بتوصيل الكابل المطوي بالموصل الموجود على لوحة العاكس.1

 

   
 . قم بتوصيل الطرف اآلخر من الكابل المطوي بالموصل الموجود على الجانب الخلفي للوحة الشاشة ولصق الشريط مرة أخرى في وضعه.2

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب لوحة الشاشة .3

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب الحافة األمامية للشاشة .4

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب مجموعة الشاشة .5

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 الكابل المطوي 2 موصل الكابل المطوي العلوي 1

 لسان السحب 4 الجانب الخلفي للوحة شاشة العرض 3

 لوحة العاكس 6 موصل الكابل المطوي السفلي 5

.ال تقم بثني لوحة العاكس. لتجنب إتالف لوحة العاكس عند إعادة تركيب الكابل المطوي٬ قم بدعم الجزء السفلي من لوحة العاكس برفق باستخدام إصبع واحد أثناء إعادة تركيب الكابل المطوي: إشعار 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 محرك القرص الصلب   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة محرك القرص الصلب   

 . استبدال محرك القرص الصلب  

 

  

  

 إزالة محرك القرص الصلب  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 . مم وقم بإخراج محرك القرص الصلب بعيدا عن الحاوية i3 x M3قم بإزالة المسامير األربعة حجم .2

 

  

  
 . قم بإزالة المسمارين من جانبي دعامة محرك القرص الصلب وقم بسحب محرك القرص الصلب بعيدا عن الدعامة.3

  

 

 

 استبدال محرك القرص الصلب 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.المبيت المعدني الخاص بمحرك القرص الصلب ұƧƤǔ ǂƕإذا قمت بإزالة محرك القرص الصلب من الكمبيوتر والمحرك ساخن٬ : تنبيه 

).سكون (Sleepال تقم بإزالة محرك القرص الصلب عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في حالة . قبل إزالة محرك القرص الصلب) إيقاف تشغيل الكمبيوترانظر (لتفادي فقد البيانات قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر : إشعار 

.كن حذراً عند التعامل مع محرك القرص الصلب. محركات األقراص الصلبة ضعيفة للغاية: إشعار 

.Dellتوافق محركات األقراص الصلبة وال تقدم الدعم فيما يتعلق بها إذا كانت من مصادر أخرى بخالف  Dellال تضمن : مالحظة 

في " استعادة برامج التشغيل واألدوات المساعدة"و" استعادة نظام التشغيل"انظر (٬ فأنت بحاجة إلى تثبيت نظام تشغيل وبرامج تشغيل وأدوات مساعدة على محرك القرص الصلب الجديد Dellإذا كنت تقوم بتثبيت محرك قرص صلب من مصدر آخر خالف : مالحظة 
 қỷқƋƿỷ Ɵƹƣқالخاص بك.(

 )2(مم  i3 x M2المسامير حجم  2 دعامة محرك القرص الصلب 1

     محرك القرص الصلب  3

).في إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر" الحماية من تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية"انظر (في حالة عدم وجود محرك القرص الصلب داخل الكمبيوتر٬ قم بتخزينه في غالف واقي عازل للكهرباء االستاتيكية : إشعار 
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 . أخرج محرك القرص الصلب الجديد من عبوته.1

 

  
 . مم على كال الجانبين i3 x M2قم بوضع محرك القرص الصلب في الدعامة وأعد تركيب المسمارين حجم .2

 

   
 . ضع محرك القرص الصلب في الحاوية.3

 

   
 . مم التي تثبت محرك القرص الصلب i3 x M3أعد تركيب المسامير األربعة حجم .4

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.5

 

   
 ). қỷқƋƿỷ Ɵƹƣқفي " استعادة نظام التشغيل"انظر (قم بتثبيت نظام تشغيل للكمبيوتر٬ كما يلزم .6

 

   
 ). қỷқƋƿỷ Ɵƹƣқفي " إعادة تثبيت برامج التشغيل واألدوات المساعدة"انظر (قم بتثبيت برامج التشغيل واألدوات المساعدة للكمبيوتر٬ كما يلزم .7

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.قم بحفظ الغالف األصلي لتخزين أو شحن القرص الصلب: مالحظة 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 غطاء التحكم المركزي   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة غطاء التحكم المركزي   

 إزالة غطاء التحكم المركزي   

 

  

 إزالة غطاء التحكم المركزي  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 . مم المستخدمان لتثبيت غطاء التحكم المركزي i3 x M2قم بإزالة المسمارين حجم .2

 

  

  
 . قم بقلب الكمبيوتر وفتح الشاشة بالكامل.3

 

  
 . قم برفع غطاء التحكم المركزي وقلبه فوق لوحة المفاتيح.4

 

   
 .قم برفع شريط تحرير الكابل وفصل كابل غطاء التحكم المركزي.5

  

 

 

  
 . قم بإزالة غطاء التحكم المركزي.6

 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.للمساعدة على تفادي تلف لوحة النظام٬ يجب أن تقوم بإزالة البطارية من حاوية البطارية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 

.موصل الكابل ضعيف للغاية. كن حذرا للغاية عند إزالة غطاء التحكم المركزي: إشعار 

 كابل غطاء التحكم المركزي 2 شريط تحرير الكابل 1

     غطاء التحكم المركزي 3
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 إعادة تركيب غطاء التحكم المركزي  

  
 . قم بإدخال كابل غطاء التحكم المركزي في الموصل وادفع شريط تحرير الكابل إلى أسفل ليستقر الكابل في موضعه.1

 

   
 . اضغط على غطاء التحكم المركزي ليستقر في موضعه.2

 

   
 . مم المستخدمان لتثبيت غطاء التحكم المركزي بقاعدة الكمبيوتر i3 x M2قم بقلب الكمبيوتر وإعادة تركيب المسمارين حجم .3

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.4

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة المفاتيح   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة لوحة المفاتيح   

 إعادة تركيب لوحة المفاتيح   

 

  

 إزالة لوحة المفاتيح  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ). غطاء التحكم المركزيانظر (قم بإزالة غطاء التحكم المركزي .2

 

   
 . مم الموجودين أعلى لوحة المفاتيح i2 x M2قم بفك المسمارين حجم .3

 

  
 . قم برفع لوحة المفاتيح بحذر وامسكها للوصول إلى موصل لوحة المفاتيح.4

 

  

  
 . قم برفع ألسنة التثبيت البالستيكية التي تثبت كابل لوحة المفاتيح بموصل لوحة النظام وقم بإزالة كابل لوحة المفاتيح.5

 

   
 . قم برفع لوحة المفاتيح بعيدًا عن النظام.6

 

 إعادة تركيب لوحة المفاتيح  

  
 . قم بإدخال كابل لوحة المفاتيح في الموصل ثم اضغط ألسفل على لسان التثبيت البالستيكي حتى يستقر في موضعه.1

 

   
 . قم بمحاذاة األلسنة الخمسة بطول الجزء السفلي من لوحة المفاتيح٬ ثم قم بتحريكها أسفل مسند راحة اليد.2

 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.للمساعدة على تفادي تلف لوحة النظام٬ يجب أن تقوم بإزالة البطارية من حاوية البطارية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 

.كن حذرًا عند إزالة لوحة المفاتيح والتعامل معها. أغطية المفاتيح التي توجد على لوحة المفاتيح ضعيفة وهشة ويمكن إزاحتها من مكانها بسهولة٬ كما أن استبدالها يستلزم وقتاً وجهداً : إشعار 

.قد تؤدي عدم القدرة على القيام بذلك إلى خدش لوحة شاشة العرض. كن حذرًا للغاية عند إزالة لوحة المفاتيح والتعامل معها: إشعار 

 لوحة المفاتيح  2 )2(مم  i2 x M2المسامير حجم  1

 كابل لوحة المفاتيح 4 )5(ألسنة لوحة المفاتيح  3

     لسان التثبيت البالستيكي 5

.كن حذرًا عند إزالة لوحة المفاتيح والتعامل معها. أغطية المفاتيح التي توجد على لوحة المفاتيح ضعيفة وهشة ويمكن إزاحتها من مكانها بسهولة٬ كما أن استبدالها يستلزم وقتاً وجهداً : إشعار 
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 . مم الموجودين أعلى لوحة المفاتيح i2 x M2أعد تركيب المسمارين حجم .3

 

   
 ). غطاء التحكم المركزيانظر (أعد تركيب غطاء التحكم المركزي .4

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.5

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 وحدة الذاكرة   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 الذاكرة ) وحدات(إزالة وحدة   

 الذاكرة ) وحدات(إعادة تركيب وحدة   

 

  

 .ال تثبت إال وحدات الذاكرة المخصصة لالستخدام مع هذا الكمبيوتر فقط. لديك للحصول على معلومات حول الذاكرة التي يدعمها الكمبيوتر لديكқỷқƋƿỷ Ɵƹƣқ في " المواصفات"انظر . يمكنك زيادة ذاكرة جهاز الكمبيوتر بتركيب وحدات ذاكرة على لوحة النظام

 .يمكن للمستخدم الوصول إليهما٬ ويمكن الوصول إليهما من أسفل الكمبيوتر SODIMMيشتمل الكمبيوتر على مقبسين من النوع 

 الذاكرة ) وحدات(إزالة وحدة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ). غطاء الوحدةانظر (قم بإزالة غطاء الوحدة .2

 

  
 . قم بفصل مشابك التثبيت برفق باستخدام أطراف أصابعك على كل طرف من أطراف موصل وحدة الذاكرة حتى خروج الوحدة.3

 

   
 . قم بفصل الوحدة من الموصل.4

 

  

 الذاكرة ) وحدات(إعادة تركيب وحدة  

  
 . قم بمحاذاة الشق الموجود في موصل الوحدة مع اللسان الموجود في فتحة الموصل.1

 

   
 . إذا لم تستقر الوحدة في موضعها٬ فقم بإزالتها وإعادة تثبيتها. درجة٬ ثم قم بتدوير الوحدة ألسفل حتى تستقر في موضعها 45ادفع الوحدة بثبات في الفتحة بزاوية .2

 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.Dellيغطي ضمان الكمبيوتر وحدات الذاكرة المشتراة من : مالحظة 

).DIMM 2(قبل أن تقوم بتثبيت وحدة في الموصل الموجود فوقه مباشرة ) DIMM 1(إذا احتجت إلى تثبيت وحدات ذاكرة في الموصلين٬ فقم أوال بتثبيت وحدة ذاكرة في الموصل الموجود أسفل الكمبيوتر : إشعار 

.قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتالف وحدتي الذاكرة. ٬DIMM 1 فقم بإزالتها قبل إزالة وحدة الذاكرة من الموصل DIMM 2إذا كانت هناك وحدة ذاكرة مثبتة في الموصل : إشعار 

.يرجى عدم استخدام أدوات لفصل مشابك تثبيت وحدة الذاكرة٬ تفادياً إلتالف موصل وحدة الذاكرة: إشعار 

 )2(مشابك التثبيت  2 موصل وحدة الذاكرة  1

     وحدة الذاكرة  3

. قد ال يعمل الكمبيوتر بشكل مالئم إذا لم يتم تركيب وحدة الذاكرة بشكل صحيح: مالحظة 
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 ). غطاء الوحدةانظر (أعد تركيب غطاء الوحدة .3

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.4

 

   
 . قم بتشغيل الكمبيوتر.5

 

 .أثناء قيام الكمبيوتر بالتمهيد٬ يكتشف الذاكرة اإلضافية ويقوم تلقائيًا بتحديث معلومات تهيئة النظام

 ).Dellمعلومات نظام ( Dell System Information ¬)التعليمات والدعم( Help and Support ¬ )ابدأ( Startللتأكد من مساحة الذاكرة المثبتة في الكمبيوتر٬ انقر فوق 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 الشق 2 اللسان 1
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

  WLANبطاقة   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

  WLANإزالة بطاقة   

  WLANإعادة تركيب بطاقة   

 

  

  WLANإزالة بطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 . وقم بإزالة الغطاء" C"قم بتحرير مسمار التثبيت الموجود على الغطاء المميز بالعالمة .2

 

  

  
 . WLAN قم بفصل كابالت الهوائي من بطاقة.3

 

  

  
 . عن طريق إزالة مسمار التثبيت WLANقم بتحرير بطاقة .4

 

   
 . خارج موصل لوحة النظام الخاص بها WLANقم برفع بطاقة .5

 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع النظام: تنبيه 

.للمساعدة على تفادي تلف لوحة النظام٬ يجب أن تقوم بإزالة البطارية من حاوية البطارية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 

.مع الكمبيوتر٬ تكون البطاقة مثبّتة بالفعل WLANإذا طلبت شراء بطاقة : مالحظة 

 )2(موصالت كابل الهوائي  3 مم i3 x M2 مسمار تثبيت WLAN 2بطاقة  1
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  WLANإعادة تركيب بطاقة  

  
 . ألسفل WLANدرجة داخل الفتحة واضغط على الطرف اآلخر لبطاقة  45بزاوية  WLANقم بإدخال موصل بطاقة .1

 

   
 . مم i3 x M2أعد تركيب مسمار التثبيت حجم .2

 

   
 : ٬ فقم بتوصيل)أبيض وأسود(تشتمل على مثلثان على الملصق  WLANإذا كانت بطاقة . التي تقوم بتثبيتها WLANقم بتوصيل كابالت الهوائي المناسبة ببطاقة .3

 

l  المثلث األبيض" (الرئيسي"كابل الهوائي األبيض بالموصل المسمى( 

 

l  المثلث األسود" (اإلضافي"كابل الهوائي األسود بالموصل المسمى( 

 

 : ٬ فقم بتوصيل)أبيض وأسود ورمادي(تشتمل على ثالثة مثلثات على الملصق  WLANإذا كانت بطاقة 

l كابل الهوائي األبيض بالمثلث األبيض 

 

l كابل الهوائي األسود بالمثلث األسود 

 

l كابل الهوائي الرمادي بالمثلث الرمادي 

 

  
 . قم بتأمين كابالت الهوائي غير المستخدمة في الجلبة الواقية المصنوعة من الميالر.4

 

   
 . وإحكام ربط مسمار التثبيت WLANأعد تركيب غطاء .5

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.6

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.إذا شعرت بمقاومة٬ فقم بفحص الموصالت الموجودة على البطاقة ولوحة النظام ثم قم بإعادة محاذاة البطاقة. تم تمييز الموصالت لضمان التركيب الصحيح: إشعار 

.٬ ال تقم بوضع كابالت أسفل البطاقة مطلقًاWLANلتفادي إتالف بطاقة : إشعار 
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 محرك األقراص الضوئية   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة محرك األقراص الضوئية   

 إعادة تركيب محرك األقراص الضوئية   

 

  

 إزالة محرك األقراص الضوئية  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .2

 

   
 ). لوحة المفاتيحانظر (قم بإزالة لوحة المفاتيح .3

 

   
 ). مسند راحة اليدانظر (إزالة مسند راحة اليد .4

 

   
 . مم المستخدمة لتثبيت محرك األقراص الضوئية بقاعدة الكمبيوتر i3 x M2قم بإزالة المسامير األربعة حجم .5

 

  

  
 . قم برفع محرك األقراص الضوئية للخارج من قاعدة الكمبيوتر.6

 

   
 . اسحب الموصل بعيدًا عن الجانب الخلفي من محرك األقراص الضوئية.7

 

 إعادة تركيب محرك األقراص الضوئية  

  
 . قم بتركيب الموصل في الجانب الخلفي من محرك األقراص الضوئية.1

 

   
 . مم المستخدمة لتثبيت محرك األقراص الضوئية بقاعدة الكمبيوتر i3 x M2أعد تركيب محرك األقراص الضوئية والمسامير األربعة حجم .2

 

   
 ). مسند راحة اليدانظر (أعد تركيب مسند راحة اليد .3

 

   
 ). لوحة المفاتيحانظر (أعد تركيب لوحة المفاتيح .4

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب مجموعة الشاشة .5

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.6

 

. قبل الشروع في تنفيذ اإلجراءات التالية٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل اللوحة الخلفية(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

 محرك األقراص الضوئية  2 )4(مم  i3 x M2المسامير حجم  1
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 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مسند راحة اليد   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة مسند راحة اليد   

 إعادة تركيب مسند راحة اليد   

 

  

 إزالة مسند راحة اليد  

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 . ExpressCardقم بإزالة أي بطاقة مثبتة في فتحة بطاقة .2

 

   
 ). WLANبطاقة  ووحدة الذاكرةانظر  (WLANقم بإزالة أية وحدات ذاكرة مثبتة وبطاقة .3

 

   
 ). محرك القرص الصلبانظر (قم بإزالة القرص الصلب .4

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .5

 

   

قم بإزالة البطاقة الداخلية المزودة بتقنية .6
®

Bluetooth  بطاقة داخلية مزودة بتقنية انظر (الالسلكية®Bluetooth الالسلكية .(
 

 

   
 . مم من قاعدة الكمبيوتر i5 x M2.5قم بقلب الكمبيوتر وإزالة المسامير الستة حجم .7

 

  

  
 . قم بقلب الكمبيوتر وإزالة المسامير السبعة من الجزء العلوي من مسند راحة اليد.8

 

  
 . استخدم لسان التثبيت البالستيكي لسحب كابل لوحة اللمس بعيدا عن موصل لوحة النظام. ادفع لسان التثبيت األسود بعيدا عن موصل لوحة النظام لفصل كابل لوحة اللمس.9

 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل اللوحة الخلفية(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.اسحب لسان التثبيت البالستيكي الموجود في الجزء العلوي من الموصل لتجنب إتالفه: إشعار 
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 .بداية من الجزء العلوي من مسند راحة اليد٬ استخدم أصابعك إلبعاد مسند راحة اليد عن قاعدة الكمبيوتر من خالل رفع الجزء الداخلي من مسند راحة اليد أثناء الدفع من الخارج.01

  

 

 

 إعادة تركيب مسند راحة اليد  

  
 . قم بمحاذاة مسند راحة اليد مع قاعدة الكمبيوتر وضعه في مكانه برفق.1

 

   
 . قم بتوصيل كابل لوحة اللمس بالموصل الموجود على لوحة النظام وادفع شريط التثبيت األسود باتجاه الموصل.2

 

   
 . أعد تركيب المسامير السبعة الموجودة في الجزء العلوي من مسند راحة اليد.3

 

   
 . قم بقلب الكمبيوتر وأعد تركيب المسامير الستة الموجودة في قاعدة الكمبيوتر.4

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب مجموعة الشاشة .5

 

   
 ). الالسلكية Bluetooth®بطاقة داخلية مزودة بتقنية انظر (الالسلكية  Bluetooth®أعد تركيب البطاقة الداخلية المزودة بتقنية .6

 

   
 . ExpressCardأعد تركيب البطاقة في فتحة بطاقة .7

 

   

 )4(مم  i3 x M2والمسامير حجم ) 3(مم  i2 x M2.5المسامير حجم  2 مسند راحة اليد 1

     كابل لوحة اللمس 3

.قم بحذر بفصل مسند راحة اليد عن قاعدة الكمبيوتر لتجنب إتالف مسند راحة اليد: إشعار 
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 ). WLANبطاقة انظر  (WLANأعد تركيب بطاقة .8

 

   
 ). محرك القرص الصلبانظر (أعد تركيب القرص الصلب .9

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.01

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

  ExpressCardقارئ بطاقة   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

  ExpressCardإزالة قارئ بطاقة   

  ExpressCardإعادة تركيب قارئ بطاقة   

 

  

  ExpressCardإزالة قارئ بطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 . ExpressCardقم بإزالة أي بطاقة مثبتة في فتحة بطاقة .2

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .3

 

   
 ). مسند راحة اليدانظر (قم بإزالة مسند راحة اليد .4

 

   
 . بقاعدة الكمبيوتر Express Cardمم التي تثبت قارئ بطاقة  i3 x M2قم بفك المسامير الثالثة حجم .5

 

  

  
 . لفصله عن لوحة النظام ExpressCardقم برفع قارئ بطاقة .6

 

  ExpressCardإعادة تركيب قارئ بطاقة  

  
 . مم i3 x M2بقاعدة الكمبيوتر من خالل إعادة تركيب المسامير حجم  ExpressCardقم بتثبيت قارئ بطاقة .1

 

   
 ). مسند راحة اليدانظر (أعد تركيب مسند راحة اليد .2

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب مجموعة الشاشة .3

 

   
 . ExpressCardأعد تركيب أي بطاقة مثبتة في فتحة بطاقة .4

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.5

 

. قبل الشروع في تنفيذ اإلجراءات التالية٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس أحد الموصالت الموجودة على الجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر بشكل دوري: إشعار 

 ExpressCardقارئ بطاقة  2 )3(مم  i3 x M2المسامير حجم  1
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 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة الطاقة   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة لوحة الطاقة   

 إعادة تركيب لوحة الطاقة   

 

  

 إزالة لوحة الطاقة  

  
 . قبل البدءاتبع اإلجراءات الواردة في .1

 

   
 ). غطاء التحكم المركزيانظر (إزالة غطاء التحكم المركزي .2

 

   
 ). لوحة المفاتيحانظر (قم بإزالة لوحة المفاتيح .3

 

   
 . قم بإزالة المسمار الذي يثبت لوحة الطاقة بلوحة النظام.4

 

  
 . قم برفع وقلب لوحة الطاقة للوصول إلى موصل لوحة الطاقة.5

 

   
 .قم بدفع الشريط األسود بعيدا عن الموصل لفصل كابل لوحة الطاقة.6

  

 

 

 إعادة تركيب لوحة الطاقة  

  
 . أدخل كابل لوحة الطاقة في الموصل.1

 

   
 . قم بدفع الشريط األسود في اتجاه الموصل لتثبيت كابل لوحة الطاقة.2

 

   
 . قم بمحاذاة فتحة المسمار الموجودة على لوحة الطاقة مع فتحة المسمار الموجودة على لوحة النظام وأعد تركيب المسمار.3

 

   
 ). لوحة المفاتيحانظر (أعد تركيب لوحة المفاتيح .4

 

   

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي لجهاز الكمبيوتر(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.للمساعدة على تفادي تلف لوحة النظام٬ يجب أن تقوم بإزالة البطارية من حاوية البطارية قبل بدء العمل داخل الكمبيوتر: إشعار 

.موصل الكابل ضعيف للغاية. كن حذرا للغاية عند فصل الكابل: إشعار 

.قد يؤدي عدم القيام بهذا إلى تعرض لوحة الشاشة للخدش. كن حذرا للغاية عند إزالة لوحة الطاقة والتعامل معها: إشعار 

 الشريط األسود 2 مم i2 x M2مسمار حجم  1

 لوحة الطاقة 4 كابل لوحة الطاقة 3
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 ). غطاء التحكم المركزيانظر (أعد تركيب لوحة التحكم المركزية .5

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.6

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مجموعة المفتاح الالسلكي   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة مجموعة المفتاح الالسلكي   

 إعادة تركيب مجموعة المفتاح الالسلكي   

 

  

 إزالة مجموعة المفتاح الالسلكي  

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 ). لوحة النظامانظر (قم بإزالة لوحة النظام .2

 

   
 . مم من جانبي لوحة مجموعة المفتاح الالسلكي وارفعهم بعيدا عن قاعدة الكمبيوتر i3 x M2قم بإزالة المسمارين حجم .3

 

  

 إعادة تركيب مجموعة المفتاح الالسلكي  

  
 . مم i3 x M2قم بتثبيت لوحة مجموعة المفتاح الالسلكي إلى قاعدة الكمبيوتر عن طريق إعادة تركيب المسمارين حجم .1

 

   
 ). لوحة النظامانظر (أعد تركيب لوحة النظام .2

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.3

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل اللوحة الخلفية(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.تعامل مع المكونات والبطاقات من حوافها وتجنب لمس السنون ونقاط االتصال: إشعار 

 موصل كابل مجموعة المفتاح الالسلكي 3 لوحة مجموعة المفتاح الالسلكي 2 )2(مم  i3 x M2المسامير حجم  1
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 مكبر الصوت   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة مكبر الصوت   

 إعادة تركيب مكبر الصوت   

 

  

 إزالة مكبر الصوت  

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 . ExpressCardقم بإزالة أية بطاقات مثبتة من فتحة بطاقة .2

 

   
 ). WLANبطاقة  ووحدة الذاكرةانظر  (WLANقم بإزالة أية وحدات ذاكرة مثبتة وبطاقة .3

 

   
 ). محرك القرص الصلبانظر (قم بإزالة محرك القرص الصلب .4

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .5

 

   
 ). مسند راحة اليدانظر (قم بإزالة مسند راحة اليد .6

 

   
 . مم المستخدمان لتثبيت مكبرات الصوت بقاعدة الكمبيوتر i3 x M2قم بإزالة المسمارين حجم .7

 

   
 . قم بفصل كابل مكبر الصوت من موصل مكبر الصوت الموجود على لوحة النظام.8

 

  

 إعادة تركيب مكبر الصوت  

  
 . قم بتوصيل كابل مكبر الصوت بموصل مكبر الصوت الموجود على لوحة النظام.1

 

   
 . مم المستخدمان لتثبيت مكبرات الصوت بقاعدة الكمبيوتر i3 x M2أعد تركيب المسمارين حجم .2

 

   
 ). مسند راحة اليدانظر (أعد تركيب مسند راحة اليد .3

 

   
 ). شاشة العرضانظر (أعد تركيب مجموعة الشاشة .4

 

   
 ). محرك القرص الصلبانظر (أعد تركيب القرص الصلب .5

 

   

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل اللوحة الخلفية(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

 )2(مم  i3 x M2المسامير حجم  2 مكبر الصوت 1

     موصل مكبر الصوت 3
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 ). وحدة الذاكرةو WLANبطاقة انظر (ووحدات الذاكرة  WLANأعد تركيب بطاقة .6

 

   
 . Expresscardأعد تركيب البطاقة في فتحة بطاقة .7

 

   
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.8

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات
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  رجوع إلى صفحة المحتويات

 لوحة النظام   
Dell™ Inspiron™ 1318  دليل خدمة 

 إزالة لوحة النظام   

 إعادة تركيب لوحة النظام   

 

  

 إزالة لوحة النظام  

 .تشتمل مجموعة االستبدال الخاصة بلوحة النظام على قرص مضغوط يوفر أداة مساعدة لنقل عالمة الخدمة إلى لوحة نظام االستبدال. الموجودة في لوحة النظام على عالمة الخدمة والتي تظهر أيضاً على ملصق الكود الشريطي بالجزء السفلي من الكمبيوتر BIOSتشتمل رقاقة 

  
 . قبل البدءاتبع التعليمات الواردة في .1

 

   
 . ExpressCardقم بإزالة أية بطاقات مثبتة من فتحة بطاقة .2

 

   
 ). WLANبطاقة  ووحدة الذاكرةانظر (مثبتة  WLANقم بإزالة أية وحدات ذاكرة وبطاقة .3

 

   
 ). محرك القرص الصلبانظر (قم بإزالة القرص الصلب .4

 

   
 ). المشتت الحراري للمعالجانظر (قم بإزالة المشتت الحراري للمعالج .5

 

   
 ). المعالجانظر (قم بإزالة المعالج .6

 

   
 ). البطارية الخلوية المصغرةانظر (قم بإزالة البطارية الخلوية المصغرة .7

 

   
 ). الالسلكية Bluetooth®بطاقة داخلية مزودة بتقنية انظر (الالسلكية  Bluetooth®قم بإزالة البطاقة الداخلية المزودة بتقنية .8

 

   
 ). شاشة العرضانظر (قم بإزالة مجموعة شاشة العرض .9

 

   
 ). مسند راحة اليدانظر (قم بإزالة مسند راحة اليد .01

 

   
 ). محرك األقراص الضوئيةانظر (قم بإزالة محرك األقراص الضوئية .11

 

   
 ). ExpressCardقارئ بطاقة انظر  (ExpressCardقم بإزالة قارئ بطاقة .21

 

   
 . قم بفصل كابل زر الطاقة من موصل لوحة النظام.31

 

   
 . قم بفصل كابل غطاء التحكم المركزي من موصل لوحة النظام.41

 

   
 . قم بفصل كابل مكبر الصوت من موصل لوحة النظام.51

 

   
 . قم بفصل كابل مجموعة المفتاح الالسلكي من لوحة النظام.61

 

   
 . مم والتي تثبت لوحة النظام بقاعدة الكمبيوتر i5 x M2.5قم بفك المسامير الثالثة الباقية بحجم .71

 

.قبل الشروع في أي إجراء من اإلجراءات الموضحة في هذا القسم٬ اتبع إرشادات األمان الواردة مع الكمبيوتر: تنبيه 

.بشكل دوري) مثل اللوحة الخلفية(لتجنب تفريغ شحنة الكهرباء االستاتيكية٬ قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء االستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي : إشعار 

.تعامل مع المكونات والبطاقات من حوافها وتجنب لمس السنون ونقاط االتصال: إشعار 
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 . ارفع لوحة النظام بزاوية نحو جانب الكمبيوتر وخارج قاعدة الكمبيوتر.81

 

 إعادة تركيب لوحة النظام  

  
 .  بترتيب عكسيإزالة لوحة النظاماتبع كافة الخطوات الواردة في .1

 

  
 . قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.2

 

   
 . قم بتشغيل الكمبيوتر.3

 

  
 . اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة. أدخل القرص المضغوط الوارد مع لوحة نظام االستبدال في المحرك المالئم.4

 

 رجوع إلى صفحة المحتويات

  

 لوحة مجموعة المفتاح الالسلكي 2 لوحة النظام 1

.قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتالف الكمبيوتر. قبل تشغيل الكمبيوتر٬ أعد تركيب كل المسامير وتأكد من عدم وجود مسامير مفكوكة داخل الكمبيوتر: إشعار 

.الخاص بلوحة نظام االستبدال BIOSبعد إعادة تركيب لوحة النظام٬ أدخل عالمة الخدمة في : مالحظة 
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